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«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 

«___» ______________ 20 __ ж. № ____ хаттамасымен күші жойылды деп танылды   



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

2-бет          

16-нан  

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 

комитеттері туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңына, "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының 

Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы), "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік 

қоғамының корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) және "Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) өзге де ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес әзірленді.   

2. Қордың Директорлар кеңесінің комитеттері (бұдан әрі – Комитеттер/Комитет) өз 

қызметін Директорлар кеңесінің шешімдеріне және Комитеттердің шешімдерімен бекітілетін 

өз жұмысының жоспарларына (бар болса) сәйкес жүзеге асыратын консультациялық-кеңесші 

органдар болып табылады және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған не Қор 

басқармасының қызметін бақылау және Қордың Директорлар кеңесі мен басқармасына қажетті 

ұсынымдарды әзірлеу тәртібімен Директорлар кеңесі зерделейтін мәселелерді тереңдетіп 

пысықтау үшін құрылады.   

3. Комитеттер өз қызметінде Қордың Директорлар кеңесіне есеп береді.  

4. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау 

үшін Қорда мынадай Комитеттер құрылады:  

1) Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті (бұдан әрі – 

стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет); 

2) Директорлар кеңесінің аудиторлық комитеті (бұдан әрі - Аудиторлық комитет); 

3) Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті 

(бұдан әрі - Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет).   

 

2-тарау. Комитеттердің негізгі мақсаттары, міндеттері мен құзыреті 

 

§ 1. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің негізгі мақсаттары,  

міндеттері мен құзыреті   

 

5. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің негізгі мақсаттары:  

1) Қордың басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттарын әзірлеу және қызметінің 

тиімділігін арттыру мәселелері бойынша ұсыныстар, ұсынымдар және қорытындылар 

дайындау;  

2) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің отырыстарына ұсынылған мәселелерді 

қарау нәтижелері бойынша ұсыныстар әзірлеу жолымен Қордағы корпоративтік басқаруды 

жетілдіру. 

6. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет Жалғыз акционердің мүддесінде әрекет 

етеді және оның жұмысы осы Ережеде көзделген мақсаттарды іске асыру жолымен Қордың 

Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған.   

7. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес: 

1) алдын ала, Қордың Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру мақсатында мыналарды 

қарайды: 

Қордың Корпоративтік даму стратегиясы, соның ішінде оның өзгерістерінің және/немесе 

толықтыруларының жобалары; 

Қордың даму жоспары, сондай-ақ оның ағымдағы және жыл сайынғы түзетулері, даму 

жоспарының орындалуы туралы есеп, даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу және 

бағалау; 

Қордың ұзақ мерзімді сатып алуы және олардың өзгерістері және/немесе 

толықтырулары; 

Қордың Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша есептер; 
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Қордың Корпоративтік даму стратегиясы мен даму жоспарының орындалу барысы 

туралы ақпаратты қамтитын Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын құжаттар; 

Қордың осы Ережеде айқындалған мақсаттар мен міндеттерге сүйене отырып, өз 

құзыреті шегінде жасалған ішкі құжаттары;   

2) Қордың Директорлар кеңесіне Қордың филиалдарын құруға және жабуға қатысты 

ұсынымдар береді;   

3) Қордың Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе 

Қордың ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге мәселелер бойынша 

ұсынымдар береді. 

 

§ 2. Аудиторлық комитеттің негізгі мақсаттары, міндеттері мен құзыреті   

 

8. Аудиторлық комитеттің негізгі мақсаттары:    

1) Қор қызметінің барлық аспектілері бойынша тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және 

корпоративтік басқару жүйелерінің барабарлығы мен тиімділігін тәуелсіз, объективті бағалау; 

2) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін бақылау;  

3) Комитет отырыстарына ұсынылған мәселелерді қарау нәтижелері бойынша 

ұсыныстар әзірлеу жолымен Қордағы корпоративтік басқаруды жетілдіру. 

9. Аудиторлық комитет Жалғыз акционердің мүддесінде іс-қимыл жасайды және оның 

жұмысы Қордың Директорлар кеңесіне төмендегілер бойынша ұсынымдар өңдеу жолымен 

ықпал етуге бағытталған:   

1) Қордың қаржы-шаруашылық қызметін (оның ішінде қаржылық есептіліктің 

толықтығы мен дұрыстығын) бақылаудың тиімді жүйесін белгілеу; 

2) шкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, 

сондай-ақ Қордың корпоративтік басқару саласындағы ішкі нормативтік құжаттарының 

орындалуын бақылау; 

3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау; 

4) осы Ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер. 

10. Аудиторлық комитет өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес: 

1) алдын ала, Қордың Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру мақсатында мыналарды 

қарайды: 

Қордың жылдық есебін растау бойынша аудиторлық қызметтерді (оның ішінде сыртқы 

аудиторға қойылатын талаптар және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері) сатып алу 

бойынша өткізілген тендердің нәтижелері бойынша құжаттар;  

Қордың жылдық қаржылық есептілігі және аудит қорытындылары бойынша Қор 

басшылығының жауаптарын қоса алғанда, сыртқы аудиторлардың есебі; 

Қордың есепке алу саясаты және салықтық есепке алу саясаты, сондай-ақ оларға 

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;   

Қордың ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, оның басшысы мен 

қызметкерлерін тағайындау туралы, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату, Қордың Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар; 

Қордың ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру 

мөлшері мен шарттары туралы ұсыныстар; 

Қордың ішкі аудит қызметі туралы ереже, саясат, ішкі аудит рәсімдері, ішкі бақылау 

жүйесі және Қордың Ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін басқа да құжаттар, сондай-ақ 

оларға өзгерістер мен толықтырулар; 

Қордың ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспары; 

Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есептер, сондай-ақ орын алған кемшіліктер 

туралы тұжырымдарды және Қордың қызметін жақсарту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын, 

олардың дайындалуына қарай жалпылама форматта, сондай-ақ тоқсан сайынғы негізде 

ұсынылатын тексеру нәтижелері бойынша есептер; 
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2) Қордың ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспары шеңберінде тоқсандық 

жоспарларды қарайды және бекітеді; 

3) қажет болған жағдайда Қордың басшылығымен және сыртқы аудиторымен қаржылық 

есептілікті, оны дайындалу үдерісін, сондай-ақ қаржылық есептілікте пайдаланылған 

қағидаттарды, қаржылық есептіліктегі маңызды бағалау көрсеткіштерінің, есептіліктің елеулі 

түзетулерінің негізділігі мен қолайлылығын талқылайды; 

4) қажет болған жағдайда Қордың басшылығымен, Сыртқы аудиторлармен және Қордың 

ішкі аудит қызметінің басшысымен Қордың есеп саясатында ұсынылатын (болжамды) 

өзгерістерді және осы өзгерістердің есептілік мазмұнына қалай әсер ететінін талқылайды; 

5) қажет болған жағдайда Қор басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы аудитормен 

кездесулер өткізеді; 

6) сыртқы аудитор мен Қордың басшылығы арасындағы Қордың қаржылық есептілігіне 

қатысты кез келген елеулі келіспеушіліктерді қарайды; 

7) Қордың ішкі аудит қызметіне қойылған міндеттерді тиімді орындауға кедергі 

келтіретін шектеулер туралы мәселені қарайды және осындай шектеулерді (бар болса); 

8) Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың Ішкі аудит қызметінің қызметіне бағалау 

жүргізеді; 

9) қажет болған жағдайларда Қордың ішкі аудит қызметінің мүдделі мәселелерге 

тәуелсіз тексерулер (бағалау) жүргізуіне бастамашылық жасайды.   

10) сыртқы аудитор мен Қордың Ішкі аудит қызметінің ішкі бақылау жүйелерінің жай-

күйі туралы есептерін талдайды;   

11) қажеттілігіне қарай Қордың тәуекелдерді басқарудағы және ішкі бақылаудың елеулі 

тәуекелдері мен мәселелерін және Қордың тиісті жоспарларын қарау үшін Қор басшылығымен 

кездесулер өткізеді.   

 

§ 3. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің негізгі 

мақсаттары, міндеттері мен құзыреті   

 

11. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің негізгі мақсаты 

кадрлар саласында басым бағыттарды әзірлеу және Қордың Директорлар кеңесі мен Басқарма 

мүшелеріне сыйақы беру, әлеуметтік мәселелер бойынша Қордың Директорлар кеңесіне 

ұсынымдар әзірлеу және ұсыну болып табылады.   

12. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің міндеттері:   

            1) Қорды басқаруға білікті мамандарды тартуға және олардың табысты жұмыс істеуі 

үшін ынталандырулар жасауға ықпал ету; 

            2) корпоративтік әлеуметтік бағдарламаларды дамыту; 

3) бөлімшелер басшылары немесе Қордың басшы қызметкерлері деңгейінде 

қатысушылар арасында өзара шешімін таппаған еңбек қарым-қатынасының этикалық 

нормалары саласында туындайтын мүдделер жанжалдарын шешу. 

13. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет өзіне жүктелген 

міндеттерге сәйкес: 

1) Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін тағайындау және қайта тағайындау 

туралы мәселелерді мерзімінен бұрын тоқтатылған не олардың өкілеттік мерзімдері аяқталған 

жағдайда алдын ала қарайды;  

2) Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің жұмысын алдын ала бағалауды жүзеге 

асырады; 

3) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру туралы мәселені алдын ала қарайды; 

4) Қордың Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы мөлшерін айқындау қағидаттары 

мен алғышарттарын айқындайтын ішкі құжатты алдын ала қарайды;  

5) Директорлар кеңесінің мүшелері және Қордың қызметкерлері болып табылмайтын 

Қордың Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелеріне сыйақы беру туралы мәселені алдын 

ала қарайды; 
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6) Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын әлеуметтік мәселелер 

бойынша ұсыныстарды қарайды және ұсынады;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7) Қордың Директорлар кеңесіне Қордың корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі 

мәселелеріне қатысты ішкі құжаттарды бекіту жөнінде ұсыныстар береді; 

8) Қордың Директорлар кеңесіне осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

жөнінде ұсыныстар береді; 

9) корпоративтік мәдениетті дамыту жөніндегі ұсыныстарды қарайды; 

10) Қордың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасы заңнамасының және 

Қордың ішкі құжаттарының талаптарын бұзу дерегін анықтаған немесе бұзылуы мүмкін 

екендігін болжаған бұзушылықтарына қатысты Қор қызметкерлерінің өтініштері мен 

өтініштерін қарайды;   

11) қатысушылар арасында бөлімшелер басшылары немесе Қордың басшы 

қызметкерлері деңгейінде шешілмеген өзара еңбек қарым-қатынасының этикалық нормалары 

саласында туындайтын мүдделер қақтығысына байланысты мәселелерді қарайды;   

12) осы Ережеде айқындалған кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 

комитеттің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес өзге де мәселелерді қарайды және Директорлар 

кеңесіне ұсыныстар, ұсынымдар мен қорытындылар береді. 

 

3-тарау. Комитет құрамы 

 

14. Комитет Директорлар кеңесінің мүшелері және нақты бір Комитетте жұмыс істеу 

үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар болып табылатын кемінде үш мүшеден тұрады.   

Бұл ретте аудиторлық комитет тек директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. 

15. Қор қызметкерлері және (немесе) Қордың қызметкерлері болып табылмайтын 

тұлғалар Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білімі бар сарапшылар бола алады.   

Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білімі бар сарапшы - Комитет мүшесі лауазымына 

кандидатты Қордың Басқарма төрағасының немесе оның орнындағы тұлғаның ұсынуы 

бойынша Директорлар Кеңесі сайлайды.   

Егер комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білімі бар сарапшы болып директорлар 

кеңесінің мүшесі және қордың қызметкері болып табылмайтын тұлға сайланса, Комитеттің осы 

мүшесімен азаматтық-құқықтық шарт жасалады, оған Қордың атынан Қордың Басқарма 

төрағасы қол қояды. Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білімі бар, қызметке тартылған 

сарапшымен жасалған азаматтық-құқықтық шарт Қордың Директорлар кеңесі Комитет 

мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 

Қордың бастамасымен мерзімінен бұрын бұзылған болып саналады. Бұл ретте Қор Директорлар 

Кеңесі қабылдаған шешім туралы Комитет мүшесін дереу хабардар етуге міндетті. 

16. Комитеттің барлық мүшелерін Қордың Директорлар кеңесі сайлайды.   

17. Комитеттің төрағасы болып Директорлар кеңесінің мүшесі - Қордың тәуелсіз 

директоры Қордың Директорлар Кеңесінің өз өкілеттіктерін орындау мерзіміне сайланады.  

18. Комитет мүшелігіне үміткерлердің жоғары білімі, корпоративтік 

басқару/құқықтану/экономика және қаржы саласында жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. 

19. Комитет мүшелерінің өкілеттігі мынадай жағдайларда тоқтатылады: 

1) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Комитет мүшелерінің барлық немесе бір 

бөлігінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін; 

2) өз тілегі бойынша, Комитет мүшесі қызметінен босату туралы өтініші негізінде; 

3) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін; 

4) Қор қызметкері болып табылатын Комитет мүшесінің еңбек шартының қолданылуы 

бұзылған немесе тоқтатылған жағдайда; 

5) Директорлар кеңесінің мүшесі және Қордың қызметкері болып табылмайтын Комитет 

мүшесінің азаматтық-құқықтық шарты мерзімінен бұрын бұзылған немесе күші тоқтатылған 

жағдайда. 
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4-тарау. Комитет Төрағасы 

 

20. Комитет Төрағасы төмендегі қызметтерді жүзеге асырады:   

1) Комитет отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді; 

2) қажет болған жағдайда ағымдағы жылға арналған комитеттің кезекті отырыстарының 

жоспарын әзірлейді; 

3) Комитет отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады; 

4) комитеттің хаттамалары мен шешімдеріне қол қояды. 

 

5-тарау. Комитет хатшысы және оның өкілеттік мерзімі 

 

21. Комитет хатшысы комитет мүшелерінің немесе Қор Басқармасы Төрағасының 

ұсынысы бойынша Комитет мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен сайланады. 

Комитеттің хатшысы Қор қызметкерлері немесе Комитет мүшелері қатарынан сайлануы 

мүмкін не оның міндеттерін Қордың корпоративтік хатшысы орындайды. 

22. Комитет хатшысының өкілеттік мерзімі Комитет өкілеттігінің мерзімінен аспауы 

тиіс. 

 

6-тарау. Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттемелері   

 

21. Комитет мүшелерінің құқықтары:   

1) Комитет төрағасына Комитет отырысының ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген 

жазбаша хабарлама жіберу арқылы Комитет отырысын өткізуді талап ету;   

2) Комитет қарайтын күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге (Комитет 

қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, Комитет мүшесі өз көзқарасын жазбаша түрде 

баяндауға құқылы (ерекше пікір); 

3) Комитет отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын 

шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап ету;   

4) Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және Қордың басқа 

да ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өзге де құқықтар.  

22. Комитет мүшелерінің міндеттері: 

1) Комитеттің жұмысына қатысу және оның барлық отырыстарына келу; 

2) лауазымдық міндеттерін орындау барысында белгілі болған барлық ақпараттың 

құпиялылығын сақтау; 

3) Комитет немесе Директорлар кеңесі қабылдауы тиіс шешімдерге байланысты 

мүдделер қақтығысының туындауы туралы Директорлар кеңесіне хабарлау; 

4) өз құзыреті шегінде және осы Ережеде көзделген тәртіппен Комитет мүшелері Қордың 

Директорлар Кеңесі немесе Директорлар кеңесінің төрағасы белгілеуі мүмкін басқа да 

міндеттерді орындайды.    

 

7-тарау. Комитет жұмысының тәртібі   

 

23. Комитеттің жұмысы күндізгі отырыс және сырттай дауыс беру жолымен шешімдер 

қабылдау нысанында жүзеге асырылады.  

24. Комитеттің отырыстары қажеттілігіне қарай Комитеттің жұмыс жоспарына сәйкес 

(бар болса) өткізіледі. 

25. Комитеттің отырысы оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе 

төмендегілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін: 

1) Комитеттің кез келген мүшесі; 
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2) Директорлар кеңесі немесе Директорлар кеңесінің мүшесі.   

Аудиторлық комитеттің отырысы, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 

жағдайлардан басқа, Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.   

26. Комитет төрағасы отырысты шақыру туралы ұсынылған талапты 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде қарауға және отырысты шақыру бастамашысына қабылданған шешім туралы 

хабарламаны өзінің шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жіберуге 

міндетті.    

27. Комитеттің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра 

отырып өткізіледі. 

28. егер оған Комитет мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, Комитет отырысының 

кворумы болады. 

29.  Шешімдер отырысқа қатысатын комитет мүшелерінің жай көпшілік даусымен 

қабылданады, дауыстар тең болған жағдайда шешуші дауыс құқығы Комитет Төрағасында 

болады. 

30. Комитет өз отырыстарына Басқарма мүшелерін және/немесе Қордың құрылымдық 

бөлімшелерінің басшыларын шақыруға құқылы. 

 

8-тарау. Комитет отырыстарына материалдар дайындау тәртібі 

 

31. Комитеттің отырысына материалдар дайындауды Қордың тиісті құрылымдық 

бөлімшелері мынадай тәртіппен жүзеге асырады::  

            1) осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша түсіндірме жазбаны және 

Комитеттің қарауына шығарылатын мәселе бойынша өзге де материалдарды осы мәселеге 

бастамашы құрылымдық бөлімше дайындайды;  

            2) комитет хатшысы Комитеттің қарауына шығарылатын барлық материалдардың 

толықтығын тексеруді жүзеге асырады. 

32. Комитеттің хатшысы отырыстың күн тәртібін көрсете отырып, Комитеттің барлық 

мүшелеріне хабарлама жібереді және оларға отырыс өткізілгенге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен 

кешіктірмей күн тәртібінің әрбір тармағы бойынша барлық қажетті ақпаратты ұсынуды 

қамтамасыз етеді. 

             Ерекше жағдайларда, кейінге қалдыруға болмайтын мәселелерді қарау қажет болған 

кезде отырыс туралы хабарлама кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін. 

 

9-тарау. Комитет шешімдерін ресімдеу тәртібі 

 

31. Комитеттің күндізгі отырыста қабылданған шешімдері осы Ереженің 2-

қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді. 

Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдер осы Ереженің 3-қосымшасына 

сәйкес нысан бойынша шешім түрінде ресімделеді 

Комитеттің хаттамасы/шешімі әрбір өткізілген күндізгі отырыстың, Комитеттің сырттай 

дауыс беру нәтижелері бойынша, ол өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей 

жасалады. Хаттамаға/шешімге Комитеттің Төрағасы мен хатшысы қол қояды. Хаттамалар 

комитет хатшысында сақталады.     

32. Сырттай дауыс беру жағдайында Комитет мүшелеріне күн тәртібінің әрбір мәселесі 

бойынша материалдар және сырттай дауыс беру бюллетені осы Ереженің 4-қосымшасына 

сәйкес нысанда жіберіледі. 

33. Комитеттің хаттамалары мен шешімдерін тіркеуді Комитет хатшысы жүзеге 

асырады. Тіркеу журналы реттік тіркеу нөмірлерін, Комитет қараған мәселелер және олар 

бойынша қабылданған шешімдер туралы ақпаратты қамтиды. 

34. омитет хаттамаларын, сондай-ақ сырттай дауыс беру бюллетеньдерін есепке алуды 

және сақтауды Комитет хатшысы жүргізеді.  

 



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

8-бет          

16-нан  

 

 

10-тарау. Комитет мүшелеріне сыйлықақы беру 

 

35. Комитет төрағасының сыйақысы Қордың жалғыз акционері бекітетін Қордың 

Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларға сыйақылар және өтемақылар туралы 

Ережеге сәйкес жүзеге асырылады. 

36. Комитет төрағасын қоспағанда, Қордың қызметкерлері, Директорлар кеңесінің 

мүшелері болып табылатын Комитет мүшелеріне сыйақы көзделмеген.   

37. Директорлар кеңесінің мүшелері, Қордың қызметкерлері болып табылмайтын 

Комитет мүшелерінің сыйақы мөлшері Директорлар кеңесінің шешімі негізінде белгіленеді. 

38. Директорлар кеңесінің мүшелері және Қордың қызметкерлері болып табылмайтын 

Комитет мүшелеріне сыйақы беру туралы мәселені Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар 

және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті алдын ала қарайды, одан әрі осы мәселені 

Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарады.   

 

11-тарау. Қорытынды ережелер 

 

39. Осы Ереже, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар Қордың Директорлар 

кеңесімен бекітіледі.   

40. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының немесе Кодекстің өзгеруі 

нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оған қайшы болса, Ереженің бұл нормалары күшін 

жояды және Ережеге тиісті өзгерістерді енгізген сәтке дейін Қазақстан Республикасының 

заңнамасын, Қордың Жарғысы мен Кодексін басшылыққа алу қажет 

 

 Басқарма Төрағасы                  Ж.Б. Құрманов 



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

9-бет          

16-нан  

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 

«___» ______________201__ ж. № ____  

хаттамасымен бекітілген  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереженің 

1-қосымшасы   

 

  

_______________________________________________ 

                                                                         (Директорлар кеңесі Комитетінің атауы) 

 

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша түсінік жазба 
 (күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны) 

 

Түсінік жазбасында көрсетілуі тиіс мәліметтердің тізбесі: 

- бұл мәселе бойынша шешімді қарау және қабылдау қажеттілігіне негіздеме; 

- шешімді қабылдаған жағдайда болжалды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық 

салдары; 

- шешімді іске асырумен байланысты болжалды қаржылық шығыстар; 

- нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімдері және шешімді қабылдаудан болатын 

болжалды тиімділік; 

- ішкі құжаттарды кейіннен қабылданған шешімге сәйкестендіру қажеттілігі; 

- өзге мәліметтер. 

 

 

Бастамашы _____________________ Т.А.Ә. 

 

 

  



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

10-бет          

16-нан  

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 

«___» ______________201__ ж. № ____  

хаттамасымен бекітілген  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереженің 

2-қосымшасы   

 

 

 

Акционерлік қоғамның 

толық атауы: 

  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Акционерлік қоғамның 

орналасқан жері: 

 

_______________________________________________________ 

Отырыс өткізілетін 

жер: 

_______________________________________________________ 

Отырысты өткізудің 

күні мен уақыты: 

 

«___» _______  201_   жыл  ___.___  ч. 

Отырыс өткізілуіне 

бастамашы туралы 

мәлімет: 

  

_______________________________________________________ 

 

 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

  ______________________________________________  

   (Директорлар кеңесі Комитетінің атауы)  

күндізгі отырысының хаттамасы 

 

№ _                                                              «__»  ______ 201_ жыл 

 

Қатысты: 

Комитет Төрағасы: 

____________________________, 

Комитет мүшелері:  

________________________________, 

________________________________. 
 

Комитет хатшысы - _____________________________. 

  

Шақырылғандар: 

1) _____________________________, 

2) _____________________________. 
 

Отырыстың кворумын анықтау кезінде_____________________________ (Директорлар 

Кеңесі Комитетінің атауы) (бұдан әрі - Комитет), Комитет хатшысы кворум бар екенін 

хабарлады (______%).   

 

Күн тәртібі: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

 

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ____________________ сөз сөйледі, ол 

мынаны хабарлады.   

_______________________________________________________________ 



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

11-бет          

16-нан  

 

 

Дауыс беруге қойылған шешім жобасы:   

_______________________________________________________________ 

 

Дауыс беру қорытындысы: 

- иә: бірауыздан (_____________., ______________.) 

- қарсы: жоқ 

- қалыс қалды: жоқ 

 

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ____________________ сөз сөйледі, ол мынаны 

хабарлады.   

____________________________________________________________________ 

Дауыс беруге қойылған шешім жобасы: 

____________________________________________________________________ 

 

Дауыс беру қорытындысы: 

- иә: бірауыздан (_____________., ______________.) 

- қарсы: жоқ 

- қалыс қалды: жоқ 

 

Осылайша, шақырылған баяндамашылардың сөздерін, Комитет мүшелерінің күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша пікірлерін тыңдап, ұсынылған құжаттарды қарап, Комитет 

ШЕШТІ: 

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 

- ________________________________________________. 

 

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 

- ________________________________________________. 

 

3. Комитеттің шешімдері олар қабылданған күннен бастап күшіне енеді. 

 

Қосымшалар:  

1) Түсінік жазба ______________________________; 

2) ________________________________________________; 

 

 

 «БЖЗҚ» АҚ Комитетінің Төрағасы                               ___________         Т.А.Ә. 

 

«БЖЗҚ» АҚ Комитетінің хатшысы                                ___________          Т.А.Ә. 

 

 

 

 

 

 

 



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

12-бет          

16-нан  

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 

«___» ______________201__ ж. № ____  

хаттамасымен бекітілген  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереженің 

3-қосымшасы   

 

 

Акционерлік қоғамның 

толық атауы: 

 

 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Акционерлік қоғамның 

орналасқан жері: 

 

_________________________________________________________ 

Қорытындыларды  

шығару орны: 

 

_________________________________________________________ 

Сырттай дауыс беру 

өткізудің бастамашысы 

туралы миәліметтер:   

 

__________________________________________ 

 

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы   

 

_________________________________________________________________ 

       (Директорлар Кеңесі Комитетінің атауы)  

  

шешімі 

 

№ _                                                                «__»  ______ 201_ жыл 

 

__________________ (Директорлар Кеңесі Комитетінің атауы) (бұдан әрі - Комитет) 

сырттай отырысы "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 

"БЖЗҚ" АҚ, Қор) Қор Комитетінің төрағасы мен мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін 

құжаттар мен бюллетеньдерді жіберу арқылы сауалнамалық жолмен өткізілді.   

Комитет мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай дауыс беру 

бюллетеньдеріне сәйкес, дауыс беруге қатысты:   

 

Комитет Төрағасы-  ___________________. 

Комитет мүшелері:  

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

Комитет хатшысы - _____________________________. 

 

Қор комитетінің төрағасы мен мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай 

дауыс беру бюллетеньдеріне сай күн тәртібі бойынша дауыс беру қорытындыларын шығару 

үшін кворум бар (____%).   

 

Күн тәртібі: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

 

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша   

_______________________________________________________________ 

Дауыс беруге қойылған шешім жобасы:   



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

13-бет          

16-нан  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша                                   

____________________________________________________________________ 

Дауыс беруге қойылған шешім жобасы: 

____________________________________________________________________ 

 

Қор комитетінің төрағасы мен мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай 

дауыс беру бюллетеньдеріне сай күн тәртібіндегі мәселелер бойынша төмендегідей дауыс 

беру нәтижесі анықталды: 

күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 

- иә:   _____________________________________ 

- қарсы: ___________________________________ 

- қалыс қалды: _____________________________ 

күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 

- иә: _____________________________________ 

- қарсы: _________________________________ 

- қалыс қалды:  ____________________________ 

 Дауыс беру қорытындысы бойынша «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеті 

ШЕШТІ: 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 

________________________________________________ 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 

________________________________________________ 

 

Комитеттің шешімдері олар қабылданған күннен бастап күшіне енеді. 

 

3. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі Комитетінің шешімі олар қабылданған күннен бастап 

күшіне енеді.     

 

Қосымшалар:  

1) Түсінік жазба ______________________________; 

2) ________________________________________________; 

3)  Дауыс беру бюллетеньдері.  

 

 

  

 «БЖЗҚ» АҚ Комитетінің Төрағасы                               ___________         Т.А.Ә. 

 

«БЖЗҚ» АҚ Комитетінің хатшысы                                ___________          Т.А.Ә. 

 

 

 

 

  



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

14-бет          

16-нан  

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 

«___» ______________201__ ж. № ____  

хаттамасымен бекітілген  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереженің 

4-қосымшасы   

 

 

 

 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы  

_________________________________________________ (бұдан әрі – Комитет) 

                       (Директорлар кеңесі Комитетінің атауы)  

төрағасы/мүшесі ______________________________ (ТАӘ) сырттай дауыс беру  

 

БЮЛЛЕТЕНІ 

 
Акционерлік қоғамның орналасқан жері:    _______________________________________    

Дауыс беру қорытындысын шығару орны:________________________________________ 

Дауыс беру қорытындысын шығару күні:  «__» __________ 201_ жыл. 

Акционерлік қоғамның толық атауы: «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы 

Сырттай дауыс беруді өткізу бастамашысы туралы мәлімет: ______________________ 

Дауыс беруді өткізу туралы ұсыныс түскен күн: «__» __________ 201_ жыл. 

Бюллетень тапсырудың соңғы күні: «__» __________ 201_ жыл. 

 

1. Комитет мүшелерінің қарауына шығарылған мәселе:   

_________________________________________________________________________________ 

 

Дауыс беруге қойылған шешім жобасы:  
1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

 * Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою қажет 

№ «ИӘ» «ҚАРСЫ» «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» 

1-мәселенің 1) шешімі бойынша  1* 2* 3* 

1-мәселенің 2) шешімі бойынша    

Ерекше пікір: _______________________________________________________________ 

(бар болса) 

 

2. Комитет мүшелерінің қарауына шығарылған мәселе:   

_________________________________________________________________________________ 

 

Дауыс беруге қойылған шешім жобасы:  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

 * Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою қажет 

№ «ИӘ» «ҚАРСЫ» «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» 

2-мәселенің 1) шешімі бойынша  1* 2* 3* 

2-мәселенің 2) шешімі бойынша    

   



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы 

ереже   

15-бет          

16-нан  

 

 

Ерекше пікір: _______________________________________________________________ 

(бар болса) 

 

 

Комитет шешімі «__»___________  20__ жылы күшіне енеді.               _____________. 

 (қолы) 


